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חברתייםוארגונים,בכללארגוניםשלוהניהולההובלהמתהליכיכחלקשכיחבאופןפוגשיםשאנואתגרהינהמשבריםעםההתמודדות
.ארגונייםפניםתהליכיםגםכמו,סביבתיותמהשפעותנובעיםאלו.בפרט

ידעאספנוהמשברפרוץעם.הקורונהמגפתבעקבותמתמשךמשברשלתהליךחוויםאנו,2020ממרץהחל,האחרונותבשנתיים
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.המחודשתהפריצהשלבולבסוףלשגרההחזרה,הייצובשלבדרך,היווצרותואתהמסמןהחירוםמשלבהחל:שלביםארבעה
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.החירוםבשעתהשותפיםמולהקשר

.לכםיסייעכאןשמוגשהחירוםמודלכימקוות,כבראםאך–"נדעשלא"שאומריםוכמו
,בברכה
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?למשברחברתייםארגוניםלהכיןניתןהאם|הקדמה

שינוי,בריאותי,פיננסימשבר-עליהםשליטהאיןולארגון(חיצוניות)אקסוגניותמסיבותנובעיםחלקם.משבריםלמנועניתןתמידלא
החייםממחזורטבעיחלקמהווים(הארגוןמתוךנוצריםאומתפתחים)אנדוגנייםמשבריםגם.ועוד,והפעילותהשוקבדרישותמשמעותי

אלהכל-במוניטיןקשהפגיעהאוניהוליותטעויות,מימוןבמקורותהפסקהאוצמצום,שינוי,ועובדיםמנהליםעזיבת-ארגוןכלשל
.למשברהארגוןאתלדרדריכולים

המסוגליםחיישניםלפתח;העתידלאתגריומוכנותחוסןשלתפיסותההנהלהעםבמשותףלקדםהואהחברתיהדירקטוריוןתפקיד
,לקחיםוהפקתחקרתרבותפיתוח.אלולשינוייםמהירהלתגובהאותוולאמןהארגוןשלהפעילותבשדהחדיםשינוייםעללהתריע
במקורותהדירקטוריוןשלמתמדתבקיאות.השפעתםהפחתתאומשבריםלמניעתאפקטיביכליהיא,"לומדארגון"התנהלותכדוגמת
בניית,הסיכוןמדדיומיפויאיתור,המימוןוודאותפי-עלהעמותהפעילויותתכנון,משברלעתותפיננסיותעתודותואבטחתהמימון

.משברלתרחישימראשהארגוןהיערכותאתלשפרהדירקטוריוןיוכלאלוכלבאמצעות–לצמצומםפעולהותוכניותתרחישים

אתלשפריכוליםבהחלטהםזמןלאורךנכונהבפעילות,המשבריםכלאתלמנועיכוליםאינםוהנהלהדירקטוריוןאםגם,דברשלבסופו
.אלומצביםצליחתלטובתהחברתיהארגוןשלוחוסנוגמישותו,יכולותיו

<<<המודלשלביארבעת



4.1
והואגבוההמעורבותלדירקטוריון.להישרדותוהכרחיותבפעילויותמתמקדהארגון.הלםעדהפתעהבתחושתמאופיין:החירוםשלב
.ההנהלהעםוביחדמיידיתפועל



שלב החירום
קשר עם שותפיםקבלת החלטותשרידות פיננסיתמנהיגות

יוזמה ומיקוד מהיר ▪
של ההנהלה בהכרח  

להישרדות הארגון
-חיזוק רוח הארגון▪

בניית האמון ביכולת  
הארגון לצלוח את  

.המשבר בשלום
מתן גיבוי להנהלה  ▪

ניתוח השינוי ▪
והשפעתו המיידית  
על המצב הפיננסי

מיקוד ההנהלה  ▪
בהכרחי על מנת 
להבטיח שרידות  

.ארגונית
הובלת צעדים ▪

פיננסיים החלטיים  
: באם נדרשים כגון

א  "התייעלות כ
ואופרציה

מיקוד ההנהלה  ▪
בתהליכי קבלת  

החלטות וצעדים  
הנדרשים  לשרידות 

הארגון
בניית מנגנון ארגוני ▪

-ל"יעיל מנכ
דירקטוריון לצורך  

קבלת החלטות  
, קוורום: מהירה  כגון

נהלי דיווח תכופים  
וקבועים לבקרה  

.שוטפת
בקרה על ניהול תקין  ▪

בחירום

תקשורת מידית ופרו  ▪
אקטיבית פנים וחוץ  

ארגונית
דיווח ושקיפות מול ▪

: שותפים לפעילות
,  ממשלה: כגון

פילנתרופיה ומקבלי  
השירותים

:  מאפייני השלב•
הארגון  , הפתעה עד הלם

מתמקד בפעילויות הכרחיות  
.להישרדותו

נכנס למעורבות  : הדירקטוריון•
גבוהה לצורך עבודה משותפת 

.  ומיידית עם הנהלה
מיפוי מהיר של  : האתגר•

וקבלת החלטות  הסיטואציה 
.מהירה



4.2
הדירקטוריון.לחציםמגווןעםוהתמודדותוודאותאיהמשך,הארגוןבמשאביהידלדלות,במוטיבציהירידהחווההארגון:הייצובשלב

.הארגוןושימורלייצובמניסיונומביא



קשר עם שותפיםקבלת החלטותשרידות פיננסיתמנהיגותייצוב
חשיבה על ▪

תרחישים אפשריים  
לתקופת הביניים

סיוע  : רוח הארגון▪
בהתמודדות עם  

;  נפילת המתח
הובלת קו אופטימי

מתן גיבוי להנהלה▪
סימון המשבר  ▪

כהזדמנות  לחיזוק 
תשתיות

בחינה זהירה של  ▪
עוד קיצוץ

, ניתוח נכסי הארגון▪
גם ברמה 
ושימורם  , הפיננסית

עד לשלב היציאה 
מהמשבר

זיהוי תרחישים ▪
יציאה : אפשריים

הדרגתית  
החמרה/ מהמשבר

חזרה לעבודת מטה  ▪
בניית  -יותר סדורה 

מנגנון רלוונטי 
לקבלת החלטות

קבלת החלטות על ▪
סמך איסוף מידע  

שוטף
מיקוד בהחלטות  ▪

אשר יספקו לארגון 
חמצן לצלוח את  

תקופת הביניים

תחזוקת התקשורת ▪
והמשך השקיפות 

מול השותפים 
השונים

הבנת מגמות  ▪
ושינויים אצל  

השותפים לטווח  
הארוך יותר

בניית שיח משותף  ▪
לצורך צליחת  

תקופת הביניים 
ושרידות הארגון

ירידה  , הפנמת המצב:מאפייני השלב

,  אי וודאות וחרדה קיומית, במוטיבציה

הידלדלות  , לחצים חיצוניים וביקורת

, במשאבי הארגון

.שימור וייצוב הארגון:הדירקטוריון

שמירה על נכסים אסטרטגיים : האתגר

.ופעילויות



4.3
New)המשברמלפניחדשה/שונהלעיתים,זהירהזרהח:לשגרההחזרהשלב Normal Stage).הסקתלתהליךחותרהדירקטוריון

.הארגוןוחזוןפעילותעלוהשפעתןמסקנות



חזרה  
לשגרה

קשר עם שותפיםקבלת החלטותשרידות פיננסיתמנהיגות
עידוד ההנהלה  ▪

לבחון ניתוח  
מגמות ארוכות  

טווח
הובלת הארגון ▪

לתיקוף ועדכון  
החזון האסטרטגיה 

ודרכי הפעולה 
מחדש

שיקום היכולת של  ▪
ההנהלה והארגון  

כולו לחזור לשגרה  
חדשה  

טיפוח שירותים  ▪
מניבים וגיוון  

במקורות הכנסה
סיוע באיתור ומיצוי  ▪

מענקי תמיכה  
או /מגורמי ממשל ו

פילנתרופיה
שמירה לטווח  ▪

ארוך על הישגי 
ההתייעלות שנכפו  

על הארגון

סיוע בתהליכי ▪
קבלת החלטות  

DATAמבוססות 
לצורך חזרת  

פעילות הארגון  
באופן מבוקר תוך  

הטמעת תהליכי 
למידה

הערכות מחודשת ▪
ומותאמת של  

הדירקטוריון  
-החברתי

הובלה למיזוגים או ▪
שיתופי פעולה 

כצעד אסטרטגי  
.לטובת הארגון

המשך תחזוקת ▪
קשר מול שותפים

חיפוש שותפים ▪
חדשים

,  חזרה זהירה לשגרה: מאפייני השלב

חדשה מלפני המשבר/לעיתים שונה

New Normal Stage

,  מוביל להסקת מסקנות: הדירקטוריון

סיכום תקופה והשפעתה על רלוונטיות  

.פעילות וחזון הארגון

.הערכות מחודשת לעתיד: האתגר



4.4
תחומיואפילוהכנסהמקורות,עבודהשיטות,פרדיגמותלשנותהמשבראתשצלחולארגוניםהזדמנות-יזמישלב:הפריצהשלב

.החברתיהארגוןעבורחדשותוהזדמנויותהתאמותמחפשומנגד,טווחארוךלתכנוןמובילהדירקטוריון.פעילות



קשר עם שותפיםקבלת החלטותשרידות פיננסיתמנהיגות?פריצה

ואיתגורייזום ▪
תהליכים של  
חשיבה מחוץ  

לקופסא
תמיכה בהנהלה  ▪

המובילה שינוי
מוכנות לקחת  ▪

סיכונים מבוקרים

ניהול המשאבים  ▪
הנדרשים על מנת  

לממש את 
השינויים

חיפוש מתמיד  ▪
אחר מקורות  

הכנסה חדשים

חזרה לתצורה ▪
ותדירות עבודה 

מותאמת לשגרה
שילוב של דחיפה ▪

ויזמות בקבלת  
יחד עם  , החלטות

בקרה הדוקה 
לאורך התהליך על 

מנת למנוע  
וסיכון  " התפזרות"

יתר

חיפוש שותפים ▪
חדשים  

המתאימים  
לתחומי העשייה 

השלמת  : החדשה
,  פעילויות ויכולות
שיתוף משאבים  

והקטנת סיכון  
בפעילויות  

ותחומים חדשים

תוך  , סיום תקופת המשבר: מאפייני השלב

.הפנמת השינויים שיישארו לטווח הארוך

חוזר למנגנוני עבודה : הדירקטוריון

מוביל לתכנון לטווח ארוך  , בשגרה

.והתאמת הארגון לעתיד

חשיבה , שינוי פרדיגמות, חזון:האתגר

.  יצירתית והימנעות משמרנות



סיכום

להובילתפקידו;משברפרוץובעתמשבריםעםהתמודדותלתרחישימראשהארגוןבהכנתמשמעותיתפקידחברתיבארגוןלדירקטוריון
.המשברחלוףעדההתמודדותשלבי4כלאתוהארגוןהמקצועיתההנהלהעםיחד

מתווהולפיההנהלהעםיחד"משותפתשפה"בסיסעלהפועלדירקטוריון.משתניםהשוניםהמשברבשלביהדירקטוריוןבתפקידיהדגשים
,הנכוןבזמןולנצלןהזדמנויותלזהותגםלארגוןיסייע,ולהנהלהלארגוןהכיווןבהתווייתיותרברור,המשאביםבחלוקתיותריעיליהיה,המודל

.הארגוןהתחדשותלטובתהמשבראתלמנףואףלשרודובכך

.המשברעםלהתמודדותשלבבכלמטרהממוקדת,מהירהישימותהמאפשרתלהנהלההדירקטוריוןביןמשותפתשפהיצירתמציעהמודל
בהנכונהוהתמקמותנכונהעבודהחלוקתמאפשר,החלטותקבלתבתהליכימיותריםעיכוביםאוחיכוכיםכגוןחסמיםנמנעיםבכך

.ההנהלהכמחליףולא,דרךומתווהמנחהכגוףנתפסהדירקטוריון

.ביחדעוליםלית"מנכ,דסהגנט;מתשעאחתר"יו,פנטאירית;הנגבמכון-יק'אגר"יו,דורמולי–בשטחוהניסיוןמהידעותרמושותפיםשהיולארגוניםתודות


